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"Mantık, felsefenin ne önsözü, ne aracı, ne formülleri, ne de bir 

bölümüdür; o şiir sanatı ve etikle ortak güdülmüş ve onlara 

muhalif bir bilimdir; pozitif gerçeğin ve bir sistem olasılığı 

önvarsayımının gerekliğinden doğan bir bilimdir".  

Athenaeum'un 91 numaralı fragmanı. P. Lacoue- Labarthe, 

Jean-Luc Nancy. Edebi Mutlak çev.: S.T. Teysseyre 

(İstanbul: İnsan Yay., 2015) içinde s. 136. 

 

"Bir Hukuk Mantığı Var Mıdır"ın yazarı, bugün hukuk 

dünyasına aynı panformalist gözlüklerle bakmıyor. Ne var 

ki, yazının yazılma amaçları - çoğu operasyoneldiler - 

kısmen hala günceldir... 

Bu amaçlardan ilki "hukuk mantığı" teriminin, kendini 

hukukçu zanneden "mevzuat operatör"ünün bildiğini 

sezdiği ama kendisinden açıklaması istense doyurucu 

tarzda açıklama getiremeyişine dayalı olarak zatına ve 

"türdeşlerine" özgü "sıradışı bir yeti" sandığı şeyin hiç de 

öyle olmadığı ama pekala çözümsel kılınabileceği; yani her 

bilince açık olacak biçimde, kimi temel ve zorunlu 

önermelere indirgenebileceği idi: "Hukukçular ve onlara 

gözü kapalı inanacak denli safdil olanlarca" inanılan 

"hukukçulara özgü mantık", boş inançtan başka bir şey 

değildir. Hukuksal aklı böylesi kerameti kendinden 

menkul özgülüklerde aramak herhangi bir mantığı var 

edemez; olsa olsa "hukuki" bilincin henüz daha "natık" 

olamadığını serimler...  

İkinci olarak, normlarla usa vurmanın bazı mantıksal 

karakteristikleri mantık terminolojisiyle ortaya 

konulmalıydı; Türkçe mantık yazının olgunluğu karşısında 

uzun yıllar ve halen ciddi hiç bir yöntem tartışmasına sahne 

ol(a)mamış Türkçe hukuk yazını belki böylece sefaletine 

tanıklık etmeye razı olabilirdi... Yazarın bu konuda 

yanıldığı söylenmelidir. 

 

Üçüncüsü gene de bir hukuk mantığından söz edilecekse, 

bunun o kadar da felsefi bir uğraş olmadığı, hukuk 

yöntembiliminin sıradan semiyotik dağarcığıyla rahatlıkla 

ortaya konulabilecek bir dizi ayrımının bu konudaki dili 

inşa edebileceği idi... Yazar hala umudunu koruyor... 

Dördüncüsü, bir kez mantıksal sağınlığa erişildi mi 

hukuksal yorumun mekanik kesinliğe kavuşturulabileceği, 

hukuksal usavurmanın ne "cehd"e ne "müçtehid"e 

gereksinimi kalmayacağı yolundaki, şimdi artık safdil bir 

pozitivizmden kaynaklandığı açık yargıyı, retorik ve 

materyel mantık anlayışlarına karşı utkan kılmak... Yazar 

bu amacıyla, hukuksal bilincin edebi ve ızdıraplı inşa 

sürecini yok saymaya tevessül ettiği için nedamet 

içerisindedir ... 

 

 


